
- رەفتارکردن لەگەڵ ژیان لەسەر سنور لەنێوان ژیانى گەنجان وژیانى گەورەسااڵن 

خوێندنگاى ئامادەیى 
رەفتارکردن لەگەڵ ژیان 
لەسەر سنور لەنێوان 
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ژیانى تەندروست جودایى 
دروست دەکات

هەبوونى تەندروستیەکى باش شتەکى گرینگە بۆ هەمووان بۆ بەرسینگرتنى 
سترێسى نەرێنى ونەخوشى دەرونى.

شتەکى گرینگە روتینەکى باشت هەبێ بۆ باشترکردنى تەندروستیت لەروى خەوتن، سیستەمى 
خواردن وراهێنانى وەرزشى، چۆنکە ئێمە تەندروستی باشیان لێ وەردەگرین، ووامان لێدەکەن 
بەشێوەکى باشتر سەرکەوتووبین لە ژیان. لە کۆمەڵگاى ئیمڕۆ توشى چەندین بیروکە وهوشدارى 
لەسەر  کاریگەریمان  نەرێنى  یان  ئەرێنى  بەشێوەکى  کە  کۆمەاڵتیەکان  تۆرە  بەرێگەى  دەبین 
دەبن  کاتێک گەنجان توشى گوشار  لە  ئامادەیى  لەماوەى ساڵەکانى خوێندنى  وبتایبەتى  دەکەن. 
لەچەندین رویەوە لە هاورێکانیان ولە تۆرە کۆمەاڵتیەکان ولەبوارەکانى پەیوەست بە خوێندنگا. 
ژیانەکى  بۆ  گەنجەکانمان  پشتگیرى  بۆ  هەیە  هاوبەشمان  وئەرکەکى  بەرپرسایەتى  ئێمە  لێرە 
لە  دەکات.  ئایندەکەیان  لەسەر  کاریگەرى  هەیە  جیاواز  بژاردەى  لەکاتێک چەندین  تەندروست 
سستەرى  لەگەڵ  دەبێت  تەندروستییان  گفتوگویەکى  دەرفەتى  خوێندکاران  هەموو  یەکەم  ساڵى 

خوێندنگا.
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روتینى باش 
وتەندروستى باش 

زۆربەى جارەکان ئەبنە 
هۆى ئەنجامى باش لە 

خوێندن.
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ئەنجامدانى راهێنانى ڕۆژانە وهەلمژینى هەواى پاک  •
خۆ ئارامکردنەوە پێش خەوتن  •

دوورکەوتن لە روناکى شینى شاشە/ ئامێرى ئەلکترونى کاژمێرەک پێش خەوتن  •
موبایلەکەت لەسەر مۆدى فروکە دانێ   •

دوورکەوتن لە شەکر وخواردنەوەى کافایینى تێدا بێت یان وشیارکەرەوەى ترى تێدا بێت پێش خەوتن  •
چەند بتوانى با ژوورى خەوتن سارد وتاریک بێت  •

ئامۆژگارى خەوتن: 
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خەوتن
زۆر گرینگترە لەوەى زۆربەى گەنجەکان بیرى لێدەکەنەوە. گەنجەکان پێویستیان 
بە 9 و 10 کاژمێرى خەوتنە هەر شەو، وخەوتنى باش شتەکى زۆر گرینگە بۆ 

تەندروستى.

ئێمە هەموومان کاتژمێرى جەستەمان کونتروڵمان دەکات. کاتژمێرى جەستە جیاوازە لە کەسەک 
بۆ کەسەکى تر بەاڵم جیاوازیەکان بچووکن. زۆربەى کەسەکان باشترین خەوتن بەدەست دێنن 
بە  دەکەن  حەسانەوە  بە  هەست  ومێشک  جەستە  بەیانى.  ى   7 وکاژمێر   22 کاژمێر  لەنێوان 
گەنجەکەت  ئەگەر کورە  ونەریتى خەوتن.  لەروى ژەمەکانى خواردن  وپێک  روتینەکى رێک 

کێشەى خەوتنى هەبێت باشتر وایە لێکۆلینەوە بکەى لە روتینى ڕۆژانەى.

خەوتنى باش 
شتەکى زۆر گرینگە 

بۆ تەندروستى

 5 



ئەو راهێنانە وەرزشیەى 
ئەنجامى دەدەى

- راهێنانەکى باشە
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راهێنانى وەرزشی وسیستەمى 
خوراک

راهێنانى  وەرزشی.  وراهێنانى  خوراک  سیستەمى  بە  بەستراوە  باش  خەوتنى 
وەرزشی وجۆلەى رێک وپێک کاردەکات لەسەر باشترکردنى تەندروستى دەرونى 

وجەستەیى وفێربوون.

خوراکى  سیستەمەکى  بەکارهێنانى  بە  دەکات  باشتر  تەندروستیەکى  ب  هەست  جەستەمان 
هاوسەنگ پێکبێت لە خواردنى بەیانیان ونیوەڕۆ وئێوارە وباشتر وایە دوو ژەمى سووک لەنێوان 
وسیستەمەکى  وەرزشی  راهێنانى  لەنێوان  هاوسەنگى  هەبوونى  )قاوه ڵتی(.  هەبێت  ژەمەکان 

خوراکى هاوسەنگ مەترسى سترێسى نەرێنى کەم دەکاتەوە.

ومەلەوانى 	  وراکردن  بەرێوەچوون  وەکو  درێژ  وماوە  سووک  وەرزشی  راهێنانى 
کاریگەریەکى باشى هەیە لەسەر خەوتن.

ئەو راهێنانەى رێژەى لێدانى دڵ زیاد دەکەن ولەباربوونى جەستەیى مروڤ باشتر دەکەن 	 
باشترین چارەسەرین یە بۆ گرژى.
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تۆرە کۆمەاڵتیەکان     
ئیمڕۆ تۆرە کۆمەاڵتیەکان بەشەکى سەرەکى لە ژیانى گەنجانن پێکدێنن. ئێستا 

کۆمپیوتەر بووتە ئامێرەکى کارى گرینگ وجێگاى بایەخە بۆ ژمارەیەکى زۆرى 
خوێندکار، بۆ نموونە لەهەمان کاتى ماموستا وانەکە دەخاتەروو خوێندکاران 

تەماشەى تۆرە کۆمەاڵتیەکان دەکەن یان هەر شتەکى تر. 

لەهەمان کات،  ئەنجامدانى چەندین شت  لەسەر  ئیمڕۆ زیاتر وزیاتر راهاتووین  لە کۆمەڵگاى 
لەسەر تۆرە کۆمەاڵتیەکان،  لەگەڵ هاورێیان  ئیمێل وپەیوەندیکردن  نامەى  وەکو وەاڵمدانەوەى 
ولەهەمان کات کارکردن لەسەر کۆمپیوتەر بۆ نموونە لەگەڵ ئەرکەکانى خوێندنگا. وبەوە دەڵێن 
ئەرکى هەمەجور. ئەرکى هەمەجور دەستەواژەکى گونجاوە بۆ شتە سووکەکان وروتینیەکان، 

بەڵڕم کاریگەریەکى نەرێنى هەیە لەسەر ئاستى ژیانمان.

ئەرکى 
هەمەجو
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ئەوانە هەندێ ئامۆژگارین بۆ کورە 
گەنجەکەت، هەندێ ئامۆژگارین دەزانین 

کاریگەریان هەیە: 

بکات 	  چارەسەر  بابەت  یەک  شت/  یەک  مێشکت  با 
لەهەر جارێک کاتێ گوێ لە روونکردنەوەى ماموستا 
ئەرکەکانى  لەسەر  کاردەکەى  بەتەنیا  کاتێ  یان  دەگرى 

خوێندنگا لەناو پۆل - موبایلەکەت بەکارمەیێنە

خوێندنگا 	  ئەرکەکانى  سەر  بکاتە  تەرکیز  مێشکت  با 
وموبایلەکەت لە شوێنەکى تر دانێ

چالنجى خۆت بکە بەرێگەى دوورکەوتنەوە لە موبایل 	 
پاش  ماوەى  لە  یان  بەیانیان   - ڕۆژانە  ماوەیەک  بۆ 

نیوەڕۆ 
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ANDTS  - کحول، مادەى 
هوشبەر، مادەى چاالککەرەوە، 

توتن، قومار
لەرێگا بۆ قوناغى پێگەیشتن حەزى زانین شتەکى سەرەکى یە بۆ تاقیکردنەوەى 

ئەزمونى نوێى ژیان.
ماوەى خوێندنگاى ئامادەیى ماوەکى پڕە لە رووداوەکانى ژیان وگواستنەوە لە خوێندنگاى بنەرەت 
پەیوەندی ودەرفەتى نوێ لەگەڵ خۆى دێنیت، ولێرە گەنجان هاورێى نوێ دەناسن وتۆرى نوێى 
پەیوەندیکردن دروست دەکەن. ئەو ماوەى ژیان هەروەها ئاهەنگ وژیانى شەوانە لەگەڵ خۆى 
دێنیت. کەواتە گەنجان دەڕونە ئەو شوێنانە کە توتن وکحول ومادەى هوشبەرى تێدا یە، هەرچەندە 
ئێمە دەزانین پێویستى بە تاقیکردنەوەى شتى نوێ شتەکى تاکەکەسى یە. ئەوە ئەکرێ ببێتە هۆى 

نیگەرانى وکێشە بۆ تۆ وەک بەخێوکەر.

تۆ وەک بەخێوکەر، گرینگی پێدان وئاراستەکردنى پسیار بێ دەرکردنى حوکم دەرفەتى ئەوە زیاد 
دەکات گەنج لەبارەى بیرکردنەوە وهەستەکانى قسە بکات. ئەگەر تۆ وەک بەخێوکەر، ئاگەداربى 

لەبارەى بارودوخى گەنجەکە ئاسانتر دەبێت بۆت کاردانەوە ورەفتارەکانى تێبگەى.
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ئەکرێ ئەوە شتەک بێت بیرى لەبارەى 
بکەیەوە

تۆ زانیاری تایبەتى خۆت لەبارەى کحول ومادەى • 
هوشبەر بەدەستدێنى

ئێوە لە ماڵەوە باسى کحول ومادەى هوشبەر • 
دەکەن

تۆ ئاگەدار دەبى ئەگەر کورە گەنجەکەت • 
بەشێوەکى جیاواز رەفتار بکات

ئێوە وەک بەخێوکەر هاوکارى یەکترى دەکەن • 
کاتێ گەنجان دەبەن بۆ ئاهەنگەک 

ودەیانگەرێننەوە

*تۆ هەندێ قسە دەکەى لەگەڵ کورە گەنجەکەت • 
کاتێ لەئاهەنگ دەگەرێتەوە بۆ ماڵەوە

گوشارى گروپ 
گەورەیە  
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ANDTS - بەرپرسایەتى خوێندنگا
هەیە  مافیان  وخوێندکاران  منداڵ  هەموو  فێرکردن،  وبەرنامەکانى  خوێندنگاکان  یاسا  )بەپێى 
توتن  لە  بێت  وواال  لێبکات  باشتر  تەندروستیان  خوێندنگا  لەناو  بژیت  ژینگەیەک  لەناو 
هەیە  فێربوون  مافى  هەروەها  وماموستاکانیان.  هاورێ  لەگەڵ  هەبێت  باشیان  وپەیوەندی 
بکرێت  تێکەل  چاالککەرەوە  ومادەى  هوشبەر  ومادەى  توتن  بە  پەیوەست  بابەتى  وپێویستە 
لەپێناو دروستکردنى وێنەکى باشتر/لێکدراو لەم بوارانە. بەرێوبەرى خوێندنگا بەرپرسایەتى 
تەندروستى  کارەکان.  وبەدواچوونى  وبەرێوەبردن  رێکخستنەوە  لەبارەى  هەیە  گشتى 
خوێندکاران ئەکرێ بەشێوەکى گشتى بەشدارى بکات لە لێهاتوویى تایبەتمەند. هاوکارى لەگەڵ 

الیەنى تر ئەکرێ هەندێ جار بەسوود بێت.( دامی نە تە وه یی بۆ خوێندن.  

ستراتیجیەتى  بەپێى  خۆپاراستن  بەشێوەکى  کاردەکات  کالمارسوند  ئامادەیى  خوێندنگاکانى  یەکێتى 
ANDTS نەتەوەیى وناوچەیى. کەواتە خوێندنگاکان بە چاالکی هاوبەش وچاالکی هەمەجور هەندێ 

جار کاردەکەن. 

یەکێتى  ئەلکترونى  ماڵپەڕى  سەردانى  کارەکانمان  لەبارەى  بزانى  زیاتر  بتەوێت  ئەگەر 
خوێندنگاکانى ئامادەیى بکە ولەبارەى سیاسەتەکەمان بخوێنە.

بەپێى یاسا 
 جگەرە کێشان 
رێگا پێنەدراوە 

لە ژینگەى خوێندنگا
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هەندێ لینک هەیە  
زانیاری زیاترى تێدا هەیە:

1177 
 www.1177.se

 کلینیکی گەنجان
 www.umo.se

 فریاگوزاریە سەرەتاییەکان 
 بۆ کێشەکانى قومار   
www.stodlinjen.se

هەندێ لینک هەیە
زانیاری زیاترى تێدا هەیە

 یەکێتى ناوەندى زانیاریەکانى 
 کحول ومادى هوشبەر

www.can.se

 "شێوازى ژیانى گەنجان"
- بۆ دایک وباوکان 

لینکى شێوازى ژیانى گەنجان ئاراستەکراوە بۆ 
 خوێندکاران وهەروەها بۆ بەخێوکەران 

 وخوێندنگاکان
www.unglivsstil.se/foraldrar/

ڕاستیی ـ زیرەک 
لەبارەى مادەى 

 هوشبەر 
www.drugsmart.com/fakta
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ئامادەبوونى وانەکان
گرینگە گەنجان تێگەیشتنیان هەبێ بۆ بەهاى ئامادەبوونى خوێندنگا وبەشداریکردن 
بەشێوەکى کاریگەر لە وانەکان. ئامادەبوون مەرجەکى سەرەکى یە بۆ بەدەستهێنانى 

ئەنجامى سەرکەوتوو لەخوێندن. چەندین کار وئەرکى ماڵەوە ئەکرێ لە خوێندنگا 
ئەنجام بدرێن. هەروەها لە مەترسى سترێسى نەرێنى کەم دەکاتەوە.

ئامادەبوونى چاالک لە خوێندنگا مەرجە بۆ بەدەستهێنانى دەرماڵەى دارایى خوێندن لە فەرمانگەى 
پێویستە خوێندنگا  ئامادەنەبوون  لەحالەتى دووبارەبوونى   .)CSN( ناوەندى دەرماڵەى خوێندن
خوێندن  دەرماڵەى  ئەکرێ  وئەویش  بکاتەوە،  ئاگەدار  خوێندن  دەرماڵەى  ناوەندى  فەرمانگەى 
ببرێت وداواى دووبارە گەراندنەوەیان بکات. تێبینى! ئەگەر دەرماڵەى دارایى خوێندن ببردرێت 
ودەرماڵەى  مندااڵن  وخانەنشینى  کرێخانوو  دەرماڵەى  بەدەستهێنانى  لەسەر  دەبێت  کاریگەرى 
دارایى سندوقى بیمەى گشتى. تۆ وەک بەخێوکەر وگەنج دەتوانى زانیاری وتێروانینەکى گشتى 
لەسەر  ئامادەنەبوون  بەرێگەى سیستەمى  وئامادەنەبوون وخشتە  ئامادەبوون  لەبارەى  وەرگرى 
Skola24. تۆ وەک بەخێوکەر بۆ ئەوەى بتوانى نامە وەرگرى لەبارەى ئامادەنەبوون پێویستە 
زانیاری پەیوەندیکردنى ئێستاى تایبەت بەخۆت تومارکەى لەسەر Skola24. زانیاری زیاتر 
خوێندنگاکانى  یەکێتى  ئەلکترونى  ماڵپەڕى  لەسەر  ئەوە  ئەنجامدانى  وچۆنیەتى  شوێن  لەبارەى 

ئامادەیى کالمارسوند هەیە.
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لەحالەتى دووبارەبوونى 
ئامادەنەبوون پێویستە 
خوێندنگا فەرمانگەى 

ناوەندى دەرماڵەى خوێندن 
)CSN( ئاگەدار بکاتەوە 

لەبارەى ئامادەنەبوون.

لەبیرت نەچێ  
زانیاری پەیوەندیکردنى 
ئێستاى تایبەت بەخۆت 

 تومارکەى 
.Skola24 لەسەر
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 تەکنیکى خوێندن 
هەروەها ئێمە دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر سوودەکانى تەکنیکى باشى 

خوێندن. هەموو دەتوانن راهێنانى لەسەر بکات. بەدەستخستنى تەکنیکەکى باشى 
خوێندن بەرپرسایەتى خۆدى خوێندکارە بەاڵم خوێندنگا وماڵەوەش دەتوانن 

ئامۆژگارى وپشتگیرى وکاریگەرى پێشکەش بکەن.

سامانی گرینگە لە خوێندنگا بۆ ماموستاکانى تایبەت وپەروەردەکارانى تایبەت. لە خوێندنگاى 
ئامادەیى داواکاریەکان زیاد دەکات وبۆیە پالندانانى باش وپەیکەربەندى خوێندن زۆر شتەکى 
پێویستە. ئەکرێ ئەوە هەروەها بەرێوەبچێت لەسەر ئەو خوێندکارانەى وادەزانن شتەکى ئاسان 

بوو نمرەى باش بەدەستبێنن لە خوێندنگاى بنەرەت بێ ئەوەى زەحمەتەکى گەورە ببینن.

 پشتگیرى 
بەرێگەى ئەنترنێت هەیە:

 " تواناى خوێندنم هەیە"
 /www.ur.se/orkaplugga 
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چاالکی جەستە بەرێگەى کارکردن 
جەستەمان- ماسۆلکەکان ومێشک - ئامادەنەکراون بۆ دانیشتن وتەماشەکردنى شاشەى تەلەڤزیون 
بەدرێژایى کات. بۆیە پێویستە فێربین چۆن جەستەمان بەکاربێنن بەشێوەکى دروست وگۆرانکارى 
لە جۆلەمان بکەین بۆ ئەوەى زیان بە جەستەمان نەگات. ئەوانەى خوارەوە هەندێ ئامۆژگارین 

کاریگەرى ئەرێنییان دەبێت لەسەر هەریەک لە جەستەى وتەرکیزکردن.

گۆرانکارى - 20
• گۆرانکارى بکە لەنێوان راوەستان ودانیشتن هەر 20 

خولەک.
• گۆرانکارى بکە لەنێوان تەماشەکردنى نیزیک ودوور لە 

شاشە.
• گۆرانکارى بکە لەنێوان دەستى راست وچەپ لەکاتى 

بەکارهێنانى موبایل.

گۆشەى - 20
• با دووریت لە شاشە کەمتر لە 65 سم نەبێت.

• بەردەوام لەماوەى دیاریکراو چاو ترووکاندن بکە.
• بیر لە بارودوخى جەستەت بکەوە.

• با هەمیشە سەرت بە گۆشەى 20 پلە بێت لەگەڵ شاشە/ 
موبایل.

جۆلەى - 20
• جەستەت درێژبکە، ملەکانت بۆ پشتەوە پاڵدە.

• دەستەکانت بۆ سەرەوە درێژکە وبۆ تەنیشتەکان وبۆ 
پێشەوە.

• لە شوێنت راوەستە، چوکەکانت بچەمێنەوە.
• جەستەت بۆ پێشەوە، بۆ پشتەوە، بۆ تەنیشتەکان وبۆ 

ناوەوە بجۆلێنەوە، وسەرت لەناوەراستى جەستەت دانێ 
)بە ئارامبوون(.

 شێوازى 
 دانیشتنەکەت 

بگۆرە
 راهێنانى خۆ
  ئارامکردنەوە

بکە
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زانیاری پەیوەندیکردن  
بۆ فەرمانبەرانى تەندروستى خوێندکاران هەیە لەسەر ماڵپەڕى 

ئەلکترونى هەر خوێندنگایەک:

Jenny Nyströmskolan
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar

تەلەفۆن: 00 17 0480-45

www.jennynystromskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan

jennynystromskolan@gyf.se

Lars Kaggskolan
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar

تەلەفۆن: 00 16 0480-45

www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

 Stagneliusskolan 
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar

تەلەفۆن: 30 15 0480-45

www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

کلینیکی گەنجان کالمار
ڕاوێژكاری كۆمە آلیە تی

0480-45 15 12
سستەرى مامان وسستەر

کلینیکى گەنجان
0480-817 89

 پەیوەندیمان پێبکە 
 بۆ بەدەستهێنانى 

 پشتگیرى لەبوارى 
جیاواز
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 تەندروستى خوێندکاران 
لەپێناو خوێندکاران هەیە

تەندروستى خوێندکاران بەپلەى یەکەم کاردەکات لەسەر باشترکردنى تەندروستى باش ونەهێشتنى 
خوێندنى  ساڵەکانى  لەماوەى  خوێندکاران  بۆ  پێویست  پشتگیرى  وپێشکەشکردنى  بەربەستەکان 
تەندروستى  بە  پەیوەندیکردن  بۆ  دەکەین  خوێندکاران  بەخێرهاتنى  هەمیشە  ئێمە  ئامادەیى. 
خوێندنگاکان،  کومەالیەتى  راوێژکارى  خوێندنگا،  سستەرەکانى  لە  پێکدێت  کە  خوێندکاران 
تەندروستى  تیمى  وپیشە.  خوێندن  راوێژکارى  و  تایبەت  ماموستاى  تایبەت،  پەروەردەکارى 
خوێندکاران لە خوێندنگا هەروەها بەرێوبەرەکانى خوێندنگاکانیش بەخۆیەوە دەگرێت. وهەروەها 
پزیشکى خوێندنگا وتایبەتمەندى دەرونى خوێندنگاش هەیە پاش راوێژکارى لەگەڵ تەندروستى 
ماڵپەڕى  لەسەر  هەیە  خوێندکاران  تەندروستى  بە  تایبەت  پەیوەندیکردنى  زانیاری  خوێندکاران. 

ئەلکترونى هەر خوێندنگایەک.

gyf.se


